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XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A KÖZSÉG INGYENES

2015. I. negyedév

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről
Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete
3 testületi ülést tartott az első negyedévben.

2015. február 9-i képviselő-testületi ülés
Az év első – február 9-én megtartott – ülésén
elsőként a Képviselők tájékoztatót hallgattak
meg az előző ülés óta történt eseményekről.
A Polgármester Úr elmondta, hogy sikeresen
lezajlottak az év végi programok, a
hagyományoknak megfelelően köszöntötték az
idősebbeket, illetve megtörtént a borszentelés.
Szólt arról, hogy a mezőőri szolgálat megkezdte
működését,
a három fenntartó község
együttműködési
megállapodásában
Keszü
vállalta a gesztor szerepet.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be
közművelődési közfoglalkoztatásra (1 fő
alkalmazási lehetőségét nyerte el), illetve a Start
közmunkaprogramra.
Lezárult a rendezési terv módosítás folyamata,
ezzel az Önkormányzat teljesítette a vízhálózat
II. betáplálás beruházásával kapcsolatban vállalt
kötelezettségét.
Ellopták az Önkormányzat kis tehergépkocsija
akkumulátorát,
amellyel
kapcsolatban
feljelentést tett a rendőrségen.
A napelemes kandelábert ért kár összegét a
biztosító megtérítette, visszaállítása érdekében
megtette a szükséges lépéseket. Felszerelték a
térfigyelő kamerákat, reméli, hogy riasztó
hatással lesz a bűnelkövetőekre.
Ismertette, hogy dr. Kiss Erika a vállalkozó házi
gyermekorvos ismét helyszínen fogadja a
gyerekeket minden hónap harmadik pénteki
napján 10.00 – 12.00 óráig.
A testület a tájékoztatást jóváhagyólag elfogadta.
Második napirendként – dr. Gerner Eleonóra
háziorvos részvételével – tárgyalták a háziorvosi
praxis támogatásának plusz rendelési időhöz

ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

kötését. Kérdőíves tájékozódás eredménye
szerint a lakosság nem igényli a változtatást,
ezért
vita
után
döntés
született
a
praxistámogatás változatlan rendelési idő
melletti fenntartásáról.
Ezután került sor Keszü Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének megvitatására.
A Polgármester Úr szerint jól összeállított, reális
anyagot kaptak kézhez, amelyben a bevételi és
kiadási
tételek
kellő
részletezettséggel
tartalmazzák a tervezett
bevételeket és
költségeket.
A költségvetés bevételi és kiadási főelőirányzata:
141.303.000,- Ft.
Fontosabb bevételek:
- működési célú támogatások
államháztartáson belülről:
- helyi adóbevételek
- működési bevételek:
- működési célú átvett
pénzeszközök:
- nyitó pénzkészlet (előző évi
maradvány)

78.266.807,- Ft
22.017.000,- Ft
1.409.630,- Ft
1.268.000,- Ft
38.341.563,- Ft

Fontosabb kiadások:
-személyi juttatások
-munkáltatói járulékok:
-dologi kiadások:
-ellátottak pénzbeni juttatásai:
-egyéb működési célú kiadások:
-beruházások:
-felújítások
-finanszírozási kiadások

21.290.875,3.985.359,24.676.966,4.871.790,22.899.210,20.000.000,3.000.000,40.303.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A részletes költségvetést, az ehhez tartozó
2015. évi gazdasági programot, valamint a
Képviselő-testület 2015 - 2019. évi ciklusprogramját a Testület –vitát és kérdéseket
követően – elfogadta.
A rendelet mellékleteivel a www.keszu.hu
honlapon olvasható.
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A következő napirendi pontban a Képviselőtestület az új szociális rendeletéről tárgyalt.

2015. március
testületi ülés

Az előterjesztők elmondták, hogy 2015. március
1-től új rendszerben működnek a szociális
támogatások, több – eddig önkormányzati –
ellátás átkerül a Járási Hivatalok hatáskörébe, az
önkormányzatnál maradókat pedig újra kell
szabályozni.
A Jegyzőnő ismertette a rendelet tervezetet,
amely már nem tartalmazza a közgyógyellátást
és a méltányossági ápolási díj lehetőségét.
Javasolta, hogy tartsa fenn a Testület –
egyszerűbb eljárással – a lakásfenntartási
támogatást, illetve települési támogatás néven a
temetési segélyt, átmeneti segélyt. Új elemként
az újszülöttek támogatása lép be az ellátások
közé.

6-i

együttes

képviselő-

Március 6-án került sor a Keszüi Közös
Önkormányzati
Hivatal
2014.
éves
beszámolójának és 2015. évi költségvetésének
együttes ülésen történő tárgyalására.
Schmidt Ferenc házigazdaként üdvözölte a
három képviselő-testületet. Elmondta, hogy –
mivel az állami normatíva teljes egészében fedezi
a Hivatal működési költségeit – egyszerű a
döntéshozatal. Örül, hogy a közigazgatás
újraszabályozása összehozta e három települést,
lehetővé téve, hogy közösen tervezzék meg az
összefogással megvalósítható programjaikat.
A Jegyzőnő szóbeli kiegészítésében beszélt a
2014. évi feladatokról, amelyek közül kiemelt
fontosságú volt a 4 választás zökkenőmentes
lebonyolítása, illetve a községek fejlődését célzó
pályázatok megvalósulásának segítése.
A
munkatársak személye 2015. évre stabilizálódott,
a 8,88 főre kalkulált létszám helyett 7-en látták el
a
feladatokat,
ezért
pénzmaradványuk
keletkezett.
2015.
évi
költségvetésük
44.900.000,- Ft, amely az állami támogatásból és
az előző évi pénzmaradványból tevődik össze,
önkormányzati
ráfinanszírozás
nélkül.
Megköszönte a Testületeknek a Hivatallal való jó
együttműködést,
valamint
a
Hivatal
Munkatársainak a feladatok eredményes
ellátását.

A Képviselő-testület hosszas és részletes vitát
folytatott egyes ún. „potyautas” kérelmezők
kizárásának
lehetőségéről,
a
rászorulók
megsegítésének felelősségéről és anyagi
vonzatáról, majd az aktív korú kérelmezők esetén
a Munkaügyi Központtal történt együttműködés
igazolásának kötelezettségével kiegészítve a
rendeletet elfogadták.
A
pénzbeni
és
természetben
nyújtott
támogatásokról szóló 2/2015.(III.1.) számú
rendelet, valamint a 2015. március 1-től aktuális
változások
ismertetője
a
www.keszu.hu
honlapon található.
Az ülés további részében a Testület megújította a
Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
„Együttműködési
megállapodásokat”,
módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát
a nemzetiségi intézmények létrehozásának
szabályaival és meghatározta a 2015. évi
hulladékszállítási díjakat:
110 literes edény ürítési díja: 192,-Ft + áfa
80 literes edény ürítési díja: 140,-Ft + áfa
majd munkáját zárt ülésen folytatta.

Buday-Sántha Attila: áttekintve a Hivatal
előterjesztéseit,
véleménye,
hogy
azok
maximálisan megalapozottak, javasolta a
beszámoló és a 2015. évi költségvetés
elfogadását, annál is inkább, mivel a Hivatal
önálló független egység.
Farkas Róbert: a kökényi testület átlagosnál
gyakoribb üléseit a pályázatokkal kapcsolatos
sürgős döntések indokolták, köszönte a
Hivatalnak a megfeszített munkatempó miatt
megértést és együttműködést, javasolva a
napirendek elfogadását.
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Medgyesi Antal: szintén az elismerés hangján
szólt
a
végzett
munkáról,
maximális
együttműködést tapasztalt nemcsak a pályázati
elszámolások során, hanem a közösségi
rendezvényeken való részvétel terén is. A
beszámoló azt igazolja, hogy felelősen
gazdálkodó intézmény működik a települések
lakosságáért, bízik benne, hogy ez így is marad.
Gratulál az előző évhez és hasonló eredményes
munkát kíván 2015. évre is.

pályázaton való részvételre: óvoda számára
alkalmas épület megvásárlása, átalakításának
terveztetése, illetve a pályázat beadás céljából.
Március 9-én Keszüben adtak tájékoztatást dr.
Korontos Zoltán és dr. Dobos Anett rendőr
parancsnokok,
jónak értékelve a helyi
viszonyokat. Elmondták, hogy a községben
bűncselekmények tekintetében nem volt kirívó
esemény, az utóbbi két évben összességében
csökkent a bűncselekmények száma, ezen belül
azonban a lakásbetörések száma emelkedést
mutat.
A Pannonmedicina Ingatlanhasznosító Zrt-ben
lévő 580.000,- Ft önkormányzati tulajdonú
részvény – a Zrt. felszámolása keretében visszaváltása került, amelyből 1.200.000,- Ft
bevétel származott.
Tájékoztatást ad a tűzgyújtás lehetőségének
szigorításáról, mivel Keszü rendelkezik erre
vonatkozó rendelettel, továbbra is mód van
belterületen és zártkertben hétfői és pénteki
napokon az avar égetésére. A külterületi égetés
engedélyköteles.
Ismerteti,
hogy
kezdeményezte
a
Sportegyesületen belül a labdarugó szakosztály
megszervezését a társasági adókból eredő
támogatás fogadása érdekében.
A számlaegyenleg aktuális összege: 8.470 eFt
lekötött betétben: 25 millió Ft.

Schmidt Ferenc összefoglalójában visszatekintett
a Hivatal 1993. évi megalakulására, az akkor 3 fős
Jegyzőséghez lényegesen kevesebb lakosság
tartozott.
A
községek
fejlesztésének
letéteményese az önálló hivatal volt, sikerként
értékeli, hogy bővült és meg tudott maradni. Az
Önkormányzatok csak a bevételek arányában
tudnak fejleszteni, fejlődni, amelyben jelentős a
Hivatal szerepe. Köszöni a végzett munkát
további eredményes együttműködést kívánva.
A Képviselő-testületek ezt követően elfogadták a
Hivatal 2014. évi beszámolóját és 2015. évi
költségvetését.

2015. március 16-i képviselő-testületi ülés
Az ülés 1./ napirendi pontjaként, az előző ülés
óta történt eseményekről szóló tájékoztatójában
a Polgármester Úr elmondta, hogy március 1.
napjától közfoglalkoztatással 19 főt állított
munkába, belvízelvezetésre, illetve hosszú távú
közmunkák végzésére.
A civil szervezeteknek lehetőségük van a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatára
igényt beadni, amelyre dr. Süle Katalin
összeállította a javasolt programokat. Számukra
összehívott e tárgyban egy megbeszélést, ahol a
pályázatíró is részt vett. Tudomása szerint a
Keszüi Polgárőr Egyesület és a Keszüi
Sportegyesület is él a pályázat lehetőségével,
sajnálja, hogy a Keszüért Egyesület nem veszi
igénybe a forrásteremtés e módját, nem tartja
indokoltnak az elzárkózást.
Előkészületeket tett az „Óvodai kapacitás
bővítést célzó beruházások támogatására” kiírt

Második napirendként a Testület részletes
tájékoztatást kapott az óvodapályázatról,
amelyen 95 %-os támogatás nyerhető el két
csoportos óvoda megvalósítás céljára. A pályázati
határidő rövid: március 23, de az előkészületi
munkák már több hete folynak. Elkészültek az
átalakítás tervei, a Testület jóváhagyó döntését
követően fokozott lobbyzást tervez a régóta
hiányzó intézmény létrehozása érdekében. A
beruházás költsége 115.800.000,- Ft, amelynek 5
%-os saját erő részét: 5.800.000,- Ft-ot kell saját
forrásból biztosítani. Fontos, hogy vonzó, plusz
szolgáltatásokat, - pl. nyelvi képzést - felajánló
intézményt tudjanak létrehozni, amelynek
működtetése az állami normatívából fedezhető.
A Képviselő-testület tagjai helyeslő véleményük
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elmondását követően egyhangú döntéssel
támogatták a pályázat beadását.
A Képviselő-testület ezt követően rendeletet
alkotott a mezőőri szolgálatról, amelyben
meghatározták a mezőőri járulék 1.000,- Ft/ha
összegét. A járulékot a termőföldet (szántó,
gyümölcsös, kert, rét legelő, gyep, fásított terület
művelési ágban) használónak, vagy, ha a
használó nem ismert, a tulajdonosnak kell
megfizetni 2015. évben június 30. napjáig.
A rendelet, illetve tájékoztató, valamint a
használói és tulajdonosi bevallási nyomtatványok
a www.keszu.hu honlapon elérhetőek.

A 2015. április 2-án rendezett borverseny
eredményei:
FEHÉR BOROK - ARANY
Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Következő témaként a Polgármester Úr
ismertette a nem közművel összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
szállításáról
szóló
rendeletet. Lényege, hogy a csatornahálózatba
nem
kapcsolt
ingatlanok
kötelesek
a
környezetvédelmi és közegészségügyi előírások
szerint gyűjteni a háztartási szennyvizet, amelyet
a Tettye Forrásház Zrt-vel kell elszállíttatniuk. A
rendelet
tartalmazza
a
közszolgáltatás
igénybevételének módját, a szolgáltató, illetve az
ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit,
valamint a díját 6.444,- Ft + 383,- Ft Áfa /m3
mértékben.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Cél az, hogy a csatornahálózatba még be nem
kötött épületek is csatlakozzanak a kiépített
rendszerhez.
A rendelet a www.keszu.hu honlapon olvasható.

1.
1.
2.
3.

Ezt követően a Testület praxistámogatást
állapított meg a gyermekorvosi körzetnek,
bírósági ülnök megválasztására tett javaslatot,
hozzájárult a Pécsi Többcélú Agglomerációs
Társulás
Társulási
megállapodásának
módosításához, meghatározta az Önkormányzat
és a Közös Hivatal 2015. évi belső ellenőrzésének
szempontjait, majd hatályon kívül helyezte az
állattartásról szóló – többször módosított –
7/2004.(V.5.) számú önkormányzati rendeletét.
A jegyzőkönyvek a www.keszu.hu honlapon
teljes terjedelmükben elérhetőek.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.

Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző
4

Schmidt
Ferenc
Kecskeméti
Mihály
Denkovics
Csaba
Csák Tamás
Farkas József
Szolykó János
Fábián Tibor
Till György

Termőhely

Fajta

Pontszám

Gyód

Vegyes fehér
(2013)

18,85

Pécs

Olasz rizling

18,8

Keszü

Vegyes fehér

18,8

Gyód
Vegyes fehér
Pellérd
Vegyes fehér
Keszü
Desszert
Keszü
Vegyes fehér
Keszü
Vegyes fehér
FEHÉR BOROK - EZÜST
Vegyes fehér
Jánosi Tibor
Pécs
(2013)
Schmidt László Gyód
Vegyes fehér
Marton Béla
Keszü
Zenit
Lesch Károly
Keszü
Chardonnay
Jánosi Tibor
Pécs
Vegyes fehér
Vogronics
Pellérd
Vegyes fehér
Jenő
FEHÉR BOROK - BRONZ
Rónai Pál
Gyód
Vegyes fehér
Bozsánovics
Gyód
Vegyes fehér
Márk
Hornicz József Keszű
Vegyes fehér
DIREKT BOR - ARANY
Bozsánovics
Gyód
Noah
Márk
VÖRÖS BOROK - ARANY
Szolykó János Keszü
Zweigelt
Tamás Róbert Keszü
Moldova
Kukai András Keszü
Cuvée
VÖRÖS BOROK - EZÜST
Schmidt László Gyód
Vegyes vörös
Kosa László
Keszü
Vegyes vörös
Farkas József Pellérd
Zweigelt
VÖRÖS BOROK - BRONZ
Rónai Pál
Gyód
Vegyes vörös
Tamás Róbert Keszü
Vegyes vörös
Jánosi Tibor
Pécs
Rose
GYÜMÖLCSBOROK - ARANY
Rónai Pál
Gyód
Cseresznye
GYÜMÖLCSBOROK - EZÜST
Szolykó János Keszü
Meggy

18,7
18,7
18,6
18,55
18,55
18,4
18,15
18,15
18
17,9
17,45
16,95
16,9
16,9
18,6
18,8
18,6
18,65
18
17,55
17,15
16,9
16,75
16,25
18,58
17,7
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Nagy sikere volt a keszüi zenészeknek és a palotabozsoki
színjátszóknak Német Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett batyusbálon február 21-én.

A Kamanczi Adrienn által a Faluházban heti
rendszerességgel tartott gyerekfoglalkozások nagyon
népszerűek.

A „Történelmi esték Keszüben” sorozat keretében
kéthetente hallgathatunk érdekfeszítő témájú előadásokat.

A hagyományos gyerekfarsangon a jelmezversenyt „Tell
Vilmos” nyerte.

A március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Faluházban
tartottak megemlékezést.
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Miért hívna Pécsről szakembert, ha talál Keszüben ?

Tudja, hogy ….


Május hónap a nevét Maia görög istennő
római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki
ősi termékenység istennő volt a római
mitológiában. A népi kalendárium Pünkösd
havának nevezi.



A fagyosszentek a magyar népi hagyomány
szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok
(május 12., 13., 14.), valamint Orbán
napjának (május 25.) a közös elnevezése.



A
fagyosszentekhez
kapcsolódó
jövendöléseket
főként
rigmusokban
fogalmazta meg a nép. "Sok bort hoz ám a
három ác (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha
felhőt egyiken se látsz!" "Szervác, Pongrác,
Bonifác, megharagszik, fagyot ráz!", vagy
"Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet
gyász!" Ez utóbbi arra utal, hogy nálunk is
hozhat Zsófia napja (május 15.) fagyot, ezért
egyes vidékeken a Zsófiákat is a rossz emlékű
fagyosszentek közé sorolják.



A nemzetközi gyermeknapot a világ számos
országában megünneplik, általában (de nem
mindenhol) június 1-jén. Az ünnepet először
Törökországban tartották meg 1920-ban.



Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor
még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart és május utolsó
vasárnapján tartják.



a június hónapot is sokáig Szent Iván havának
nevezték a kalendárium szerint. A június 23ról 24-re forduló éjszakát nevezik Szent Iván
éjszakájának.

át mindenki felajánlhatja egy olyan szervezetnek,
amely jogosult a felajánlások gyűjtésére.



A Keszüért Egyesület számít a felajánlásukra, kérjük,
gazdagítsuk ily módon is településünket!

Június 21-e a nyári napforduló napja. Ilyenkor
a legrövidebb az éjszaka, és a Nap az
égbolton a legmagasabb delelési ponton áll.



Szent Iván éjszakájának a június 23-áról 24ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon.
A történészek a legpogányabb ünnepnek
tartják, pedig Keresztelő Szent János egyházi
napjához és Szent Iván névnapjához kötődik.

HARTH CSABA ev.
asztalos
72/461-075
30/3000-844
harthcsaba@freemail.hu
SZABÓ ISTVÁN ev.
vízvezeték szerelés, javítás,
dugulás elhárítás, kamerás
csatornavizsgálat
20/9215-957 72/461-004
BIZTOSÍTÁS, BEFEKTETÉS
(ING)
SCHULTEISZ EDÉNÉ ev.
Petőfi u. 172.
30/9396 123, 461-168
Video-Alarm-Tech. Biztonságtechnika
Ábrahám-K. Gábor
Videó-figyelő rendszerek, riasztó
berendezések, kaputechnika, klíma
berendezések telepítése, karbantartása,
javítása.
30/9242-776 Keszü, Malomvölgyi u. 10
www.videoalarmtech.hu
videoalarmtech@gmail.com
A DIVI-TAX Könyvelõ Kft.
könyvelési szolgáltatást vállal.
Elérhetőség :
e-mail: divitaxkft@gmail.com
Telefon: 06-20/343-2391

Ne feledje: befizetett személyi jövedelemadója 1%-

Adószámunk: 18320671 1 02
Támogatásukat köszönjük!
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Rejtvény 6-14 év közötti gyerekeknek:

GYEREKEKNEK

X

Találós kérdések:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Veheted a boltban,
Veheted az utcán,
Veheted a vásárban,
Veheted a pusztán,
Veheted napközben,
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se.

Nagyot ugrik, mint a bolha,
úszik, mintha ember volna,
csücsül, szemét nagyra nyitja,
nem más ez, mint a …….

Meghatározások:
1 Hasznos madár
2 Fürge állat
3 Ez kell a vetésnek
4 A május virága
5 Ezzel szántanak
6 A tavasz első virága
7 Ebből locsolunk
8 Az útszélen pirosló virág
9 Kerti szerszám

Zöld istállóban fekete lovak
piros szénát esznek.
Mi az?
Lábam egy van
bordám több van.
Helyem itt van, helyem ott van.
Napos időn otthon hálok,
esőben az utcán járok.

Ha jó szavakat írtál be, a kiemelt oszlopban
megjelenik a megfejtés. A helyes megfejtők közt 5
db értékes nyereményt sorsolunk ki.

Ha rám nézel, visszanézek,
Ha rám nevetsz, kinevetlek.
Tiszta, igaz és hű vagyok,
Zsákbamacskát nem árulok.

A megfejtésedet írd a lap alján található szelvényre,
vágd le és hozd el a Faluházba Szabó Gáborhoz
május 28-ig.
Sorsolás: május 28-án 18 órakor a Faluházban.
A nyertesek nevét a honlapon is közzétesszük.

Ütik, verik, kiabál,
pedig neki nem is fáj.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Megfejtés:

Megfejtő neve: ………………………………………………
Életkora:

………. év

Címe: ………………………………………………………….
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TELEFONOK, CÍMEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800
Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:

(házigondozás, étkeztetés)

7668 Keszü, Petőfi u. 24.

Joklné Dudás Tímea

Tel: 461-063 Fax: 561-020

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312

E-mail: keszu@k-mail.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Szabóné Hirth Ágnes

Keszüben: hétfő-szerda 7.00 -15.00 óráig

Pécs, Anikó u. 5. telefon: 441-677, 444-877

Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000

Kökényben: minden csütörtökön 14.30 - 18.00 óráig

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu

Körjegyző:
dr. Barta Zsuzsa

Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000

461-065

E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

jegyzo@keszu.hu

Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán
Telefon: 72/ 512-466

Szociális ügyek:
Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző

Gyermekorvosi ellátás:

szocugy@keszu.hu

dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.
Rendelés: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30

Adóügyek:

Tanácsadás: K: 10-12 óráig

Neményiné Dékmár Beáta 561-021

Minden 3. hét péntekjén 10-12 Keszü az orvosi rendelőben

adougy@keszu.hu

Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999

Gazdasági ügyek:

Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 413-773

Beránikné Meggyesi Melinda 461-382

Pécs, Krisztina tér 18.

gazdugy@keszu.hu
Vitosné Magyar Ildikó

Rendel: H-Sz 12-16 óráig,K-Cs-P 8-12 óráig

461-382

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12

Pénzügyek:

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes

Pabian Hédi

561-021

Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534
Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.

Igazgatási ügyek:
Mohar Petra

telefon: 72/ 311-838

461-063

Hatósági állatorvos: dr. Reisz György 20/9578-767
Mentők

Tűzoltók

104

105

Rendőrség

7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 3.

107

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100

Gázszolgáltató: (40) 40-40-40
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja

(80) 811-111

Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619

Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035
Kéményseprés: Leikauf Tibor (72) 404-774

KESZÜI HÍREK

leikauf@vipmail.hu

Keszü Község Önkormányzatának lapja

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203

Kiadja: Keszü Község Önkormányzata

Kistérségi gyepmester Hlatky Jenő

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila

(72) 310-980

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963
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